
I förra medlemsbrevet avgav vi ett halvljummet löfte om en ”årsstämmedag” 
istället för en Björklingedag den sista söndagen i augusti. 

Det var nära att vi lyckades men det gick snett på ett par veckor…

Kära hembygdsvän och 
hembygdsföreningsmedlem!

Medlemsbrev augusti 2021

Med eller utan Corona, 
2021 fyller Björklinge hembygdsförening 50 år!!!

Smittläget har förbättrats, nästan alla har hjälpts åt med ”bit ihop, håll i, håll ut och håll 
tummarna”. Och flertalet av oss har dessutom fått vaccin i dubbel dos. Därmed har vi 

satt i gång med planeringen inför höstens höjdpunkt!

Hembygdsföreningens 50-års kalas går av stapeln söndag 10 oktober på 
Björkvallen. Till vår stora glädje kommer den allra bästa-roligaste-rimmigaste 

Jacke Sjödin att ta hand om underhållningen. 

Vi kallar härmed samtliga medlemmar till dubbla årsstämmor på söndagen 
den 12 september kl 11:30 i församlingshemmet, Björklinge.

På 2020 års stämma ska vi avsluta 2019 års ekonomi och verksamhet. På 2021 års 
stämma ska vi förutom de sedvanliga förhandlingarna gå igenom förslag på 
stadgeändringar samt verksamhetsplan och budget för 2021. Föreningens stadgar har 
inte uppdaterats  på många år och den viktigaste förändringen som vi nu föreslår 
gäller att utöka antalet ersättare i styrelsen. 
Förutom kaffe med tilltugg har vi till denna dubbelstämma nöjet att välkomna 
lutsångaren och Dan Andersson-tolkaren Puch Magnus Olsson från Örbyhus. Efter 
underhållningen, när sista kaffeslurken är urdrucken, öppnar vi museet för alla 
intresserade! Vi ser fram emot en trivsam eftermiddag tillsammans med vänner, 
bekanta, fika, museum och ”Dan Andersson”! 

Som vanligt planerar vi att dela ut alla underlag på plats men om Du/Ni 
vill ta del av ekonomi, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget 
eller förslag på stadgeändringar före mötet så ordnar vi det med mail 
eller post (kontakta Lennart Eriksson 070 6791080).

I dagsläget ligger vi i startblocken, vi vet att vi ska äta och 
umgås, skratta och stimma, men vi ber att få återkomma när 
det gäller klockslag, menyn och andra detaljer. Till dess ber vi 

er alla att markera datumet i almanackan och leta fram 
feststämningen, vi återkommer med inbjudan!



Sommaröppet i museet!
Under sommaren har vi i vanlig ordning haft museet öppet sista 
söndagen i juni och juli. Vi har haft gott om besökare som 
uppskattat såväl museet, utställningen och fikat! 
Och än finns möjlighet att göra ett besök, museet kommer vara 
öppet den 29 augusti men även i september. Söndag den 26 
september förlänger vi sommaren med bygdehistoriska vingslag 
och välsmakande söndagsfika, kl. 12 - 15.  

Ett trevligt och hjuligt initiativ!
Hembygdsföreningen och andra föreningar i Björklinge har fått en inbjudan, det 
är Björklinge sportförening som ordnar en cykeltur för 55+-are runt Långsjön. 
Det är samling vid Sandviksbadets parkering kl 9:30 fredag den 20 augusti och 
Björklinge sportföreninge bjuder på fika när cyklisterna når Djurgården vid 
Sätuna. För frågor och gärna föranmälan, 0739-411304, 
bjorklingesportforening@gmail.com

Lördag den 18 september är det kyrkstigsdags!

Vi samlas vid museet kl 9:00 för samåkning till startplatsen. Rejäla skor är 
lämpligt och egen fikakorg, med fördel i ryggsäck.
Tillsammans vandrar vi de dryga nio kilometrarna mellan Kättsbo och 
Lagmansbo. Längs med stigen får vi ta del av sägner och sagor från bygden. 
Sträckan vi vandrar följer den gamla klövjestigen som användes av de 
boende kring Nolmyratrakterna innan vägen byggdes över Norundaskogens
mossar.  

Föreningens hemsida uppdateras löpande och är ofta värd ett besök, nya 
foton och filmer, evenemang och aktiviteter eller en ny gammal bit 
lokalhistoria från bygden och dess människor. www.hembygd.se/bjorklinge

Ny utställning 2021 ”En tidsresa 1900 – 1969”
Vi kan glädjas åt en aktiv museigrupp, de två 
senaste åren har vi kunnat fördjupa oss med 
hjälp av nya utställningar ”Hushållning under 
1800-talet i Björklinge” och  ”Edlas sömnadskonst 
och svandun”. 
Och museigruppen gör oss inte besvikna, i år kan 
vi presentera utställningen ”En tidsresa 1900 –
1969”. Med utvalda föremål från våra samlingar 
som arrangerats i tiden tillsammans med 
nationella och internationella händelser kan vi 
följa förra seklets första 70 år i decenniumtakt.  
Vi får känna igen oss i inredningsdetaljer och 
bruksföremål, väcka egna minnen till liv eller läsa 
om tidigare händelser (och glädjas åt att vi inte 
behöver provsmaka de konserverade 
plommonen…).

Med förväntansfulla hälsningar /Styrelsen
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